
Додаток до річного  плану закупівель,
                  що здійснюються без проведення процедур закупівель
                                                               на 2015 рік (із змінами)
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,  код ЄДРПОУ  22980105
                                   (найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітка

2 3 4 5 6 7

Квіти зрізані та бутони квітів 
(01.19.2)

2210

21000 
(двадцять 

одна тисяча 
грн.)

березень

Крейда та 
некальцинований доломіт 
(08.11.30-10.00)

2210
60,6 

(шістдесят 
грн. 60 коп.)

квітень

Шоколад і цукрові 
кондитерські вироби 
(10.82.21-90.00)

2210
15000 

(п'ятнадцять 
тисяч грн.)

березень

Вода мінеральна та 
безалкогольні напої 
(11.07.11-30.00)

2210
2500 (дві 

тисячі п'ятсот  
грн.)

червень

Вироби текстильні готові 
для домашнього 
господарства (13.92.15-
30.00)

2210
11103(одинад
цять тисяч сто 

три грн.)
липень

Вироби текстильні готові, 
інші (13.92.24-93.00)

2210
6600 (шість 

тисяч шістсот 
грн.)

березень

Одяг робочий (14.12.11-
20.00)

2210

1876 (одна 
тисяча 

вісімсот 
сімдесят шість 

грн.)

вересень

Папір і картон оброблені 
(17.12.71-00.00)

2210

15084,5 
(п'ятнадцять 

тисяч 
вісімдесят 

березень

Вироби канцелярські, 
паперові(17.23.11-00.00)

2210
5009,2 (п'ять 
тисяч дев'ять 
грн. 20 коп.)

березень

Вироби канцелярські, 
паперові(17.23.11-00.00)

2210
1000 (одна 
тисяча грн.)

серпень

додаткові 
кошти 
дов.№29 
від 
08.05.2015

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 №1106



Вироби паперові та 
картонні, інші (17.23.14-
00.00)

2210

1724 (одна 
тисяча сімсот 

двадцять 
чотири грн.)

березень

Засоби дезинфекційні 
(20.20.11-30.00)

2210

1171 (одна 
тисяча сто 

сімдесят одна 
грн.)

травень

Фарби та лаки на основі 
полімерів (20.30.11-50.00)

2210

38910 
(тридцять 
вісім тисяч 
дев'ятсот 

десять грн.)

травень

Фарби та лаки, інші, та 
пов'язана з ними 
продукція(20.30.23-50.00)

2210
3509 (три 

тисячі п'ятсот 
дев'ять грн.)

травень

Гліцерин(20.41.10-00.00) 2210
742,5 (сімсот 

сорок дві 
грн.50 коп.)

березень

Мило, засоби мийні та 
засоби для чищеня 
(20.41.31-50.00)

2210
321(триста 
двадцять 
одна грн.)

березень

Препарати пахучі, воски та 
інші засоби чищення 
(20.41.44)

2210

3338,86 (три 
тисячі триста 

тридцять вісім 
грн.86 коп.)

березень

Серветки для комп'ютеру 
(20.41.43-89.00)

2210
175 (сто 

сімдесят п'ять 
грн.)

березень

Клеї (20.52.10-00.00) 2210

911,15(дев'ятс
от 

одинадцять 
грн.15 коп.)

квітень

Тара пластмасова (22.22.11-
00.00)

2210
339(триста 
тридцять 

дев'ять грн.)
березень

Жалюзи (22.23.14-70.00) 2210

19360 
(дев'ятнадцят
ь тисяч триста 

шістдесят 
грн.)

червень

Вироби пластмасові інші 
(22.29.25-00.00)

2210

6802,76 (шість 
тисяч вісімсот 

дві грн.76 
коп.)

березень

Ізолятори електричні 
керамічні, устаткування та 
приладдя(23.41.12-10.00)

2210
5230 (п'ять 
тисяч двісті 

тридцять грн.)
травень

Вапно(23.52.10-33.00) 2210
65 (шістдесят 

п'ять грн.)
квітень



Замки та завіси (25.72.11-
30.00)

2210
685 (шістсот 
вісімдесят 
п'ять грн.)

квітень

Інструменти ручні для 
використання в сільському 
господарстві, садівництві чи 
лісовому господарстві 
(25.73.10-10.00)

2210
132,5 (сто 

тридцять дві 
грн.50 коп.)

квітень

Вироби з дроту, ланцюги та 
пружини (25.93.14-10.00)

2210

417,9 
(чотириста 
сімнадцять 
грн.90 коп.)

березень

Вироби кріпильні та 
гвинтонарізні )25.94.10-
00.00)

2210 100 (сто грн.) березень

Вироби з недорогоцінних 
металів, інші (25.99.23-
70.00)

2210
3000 (три 

тисячі грн.)
березень

Машини обчислювальні, 
частини та приладдя до них 
(26.20.11-00.00)

2210
9700 (дев'ять 
тисяч сімсот 

грн.)
березень

Радіоприймачі (26.40.20-
90.00)

2210

11400 
(одинадцять 

тисяч 
чотириста 

грн.)

березень

Годинники (26.52.12-00.00) 2210
3000 (три 

тисячі грн.)
березень

Проводи та кабелі 
електричні (27.32.13-40.00)

2210
1300 (одна 

тисяча триста 
грн.)

квітень

Лампи розжарювання, 
лампи дугові (27.40.11-
00.00)

2210

105799(сто 
п'ять тисяч 

сімсот 
дев'яносто 

дев'ять грн.)

квітень

Вогнегасники (28.29.22-
10.00)

2210
760 (сімсот 
шістдесят 

грн.)
квітень

Прилади електричні 
побутові, інші (27.51.24-
30.00)

2210
7000 (сім 

тисяч грн.)
квітень

Меблі конторські/офісні, 
дерев'яні (31.01.12-00.00)

2210

25000 
(двадцять 
п'ять тисяч 

грн.)

червень

Меблі конторські/офісні, 
дерев'яні (31.01.12-00.00)

2210

64385 
(шістдесят 

чотири тисячі 
триста 

вісімдесят 
п'ять  грн.)

серпень

додаткові 
кошти 
дов.№29,30 
від 
08.05.2015



Меблі для сидіння (31.00.11-
70.00)

2210

15550 
(п'ятнадцять 
тисяч п'ятсот 

п'ятдесят грн.)

липень

Мітли та щітки (32.91.11-
10.00)

2210

3226 (три 
тисячі двісті 

двадцять 
шість грн.)

березень

Ручки для писання, олівці, 
шпемпельні подушечки 
(32.99.12-30.00)

2210

2729,91 (дві 
тисячі сімсот 

двадцять 
дев'ять грн.91 

коп.)

березень

Іграшки, інші, зокрема 
іграшкові муз.інструменти 
дитячі інші (32.40.39-90.00)

2210
8600 (вісім 

тисяч шістсот 
грн.)

березень

Газети друковані(58.13.10-
00.00)

2210

77215 
(сімдесят сім 
тисяч двісті 
п'ятнадцять 

грн.)

квітень

Журнали та періодичні 
видання друковані 
(58.14.11-00.00)

2210

98292(дев'яно
сто вісім тисяч 

двісті 
дев'яносто дві 

тисячі грн.)

квітень

Послуги щодо видавання 
друкованої продукції, інші 
(58.19.19-00.00)

2210

73285(сімдеся
т три тисячі 

двісті 
вісімдесят 
п'ять тисяч 

грн.)

травень

Виготовлення схем, 
плакатів, стендів

2210
6000 (шість 
тисяч грн.)

травень
додаткові 
кошти (дов. 
№ 12 від 
05.03.2015)

Освітлювальні прилади 2210
10000 (десять 

тисяч грн.)
травень

додаткові 
кошти (дов. 
№ 12 від 
05.03.2015)

Стелажі для книг 2210
5000 (п'ять 
тисяч грн.)

липень
додаткові 
кошти (дов. 
№ 18 від 
26.03.2015)

Підставки для натюрмортів 2210
9000 (дев'ять 

тисяч грн.)
липень

додаткові 
кошти (дов. 
№ 19 від 
26.03.2015)



Підставки для натюрмортів 2210
3000 (три 

тисячі грн.)
серпень

додаткові 
кошти (дов. 
№ 41 від 
05.06.2015)

підставки  під ногу гітариста 2210
1004 (одна 

тисяча чотири 
грн.)

серпень
додаткові 
кошти (дов. 
№ 41 від 
05.06.2015)

Меблі для навчальних 
класів

2210
50000 

(п'ятдесят 
тисяч грн.)

липень
додаткові 
кошти (дов. 
№ 19 від 
26.03.2015)

Стільці та пюпітри 2210
10000 (десять 

тисяч грн.)
липень

додаткові 
кошти (дов. 
№ 19 від 
26.03.2015)

Пюпітри 2210

3755 (три 
тисячі сімсот 

п'ятдесят 
п'ять грн.)

липень
додаткові 
кошти (дов. 
№ 30 від 
08.05.2015)

Струни музичні 2210

3145 (три 
тисячі сто 

сорок п'ять 
грн.)

червень
додаткові 
кошти (дов. 
№ 30 від 
08.05.2015)

Кредиторська 
заборгованість за 2014 рік

2210

31424,12 
(тридцять 

одна тисяча 
чотириста 
двадцять 

чотири грн.12 
коп.)

березень

Всього по КЕКВ 2210 710518

Послуги палітурні та 
послуги, пов'язані з 
оправленям (18.14.10-
30.00)

2240

13632 
(тринадцять 

тисяч шістсот 
тридцять дві 

грн.)

березень

Встановлення сигналізації   
(27.90.99-00.00)

2240

99677(дев'яно
сто дев'ять 

тисяч шістсот 
сімдесят сім 

грн.)

липень

Ремонтування та технічне 
обслуговування машин 
загальної призначеності 
(33.12.10-00.00)

2240

12795,41(дван
адцять тисяч 

сімсот 
дев'яносто 
п'ять тисяч 

грн. 41 коп.)

березень



Ремонтування та технічне 
обслуговування 
електронного й оптичного 
устаткування (33.13.19-
00.00)

2240

11765(одинад
цять тисяч 

сімсот 
шістдесят 
п'ять грн.)

травень

Ремонтування та технічне 
обслуговування іншого 
електронного устаткування 
(33.14.19-00.00)

2240

22871,64 
(двадцять дві 
тисячі вісімсот 
сімдесят одна 

грн.64 коп.)

березень

Послуги щодо збирання 
відходів (38.11.11-00.00)

2240

10539 (десять 
тисяч п'ятсот 

тридцять 
дев'ять грн.)

березень

Послуги міського та 
приміського пасажирського 
наземного транспорту, інші 
(49.39.31-00.00)

2240
67000 

(шістдесят сім 
тисяч грн.)

червень

Послуги міжміського та 
спеціального 
пасажирського наземного 
транспорту за розкладом 
(49.39.32-00.00)

2240

22900 
(двадцять дві 

тисячі 
дев'ятсот грн.)

червень

Послуги щодо тимчасового 
розміщування відвідувачів 
у кімнатах або житлових 
одиницях (55.10.10-00.00)

2240

24000 
(двадцять 

чотири тисячі 
грн.)

червень

Послуги щодо тимчасового 
розміщування, інші 
(55.90.11-00.00)

2240
90000 

(дев'яносто 
тисяч грн.)

червень

Послуги ресторанів і пунктів 
швидкого користування, в 
т.ч. (56.10.11-00.00)

2240

82000 
(вісімдесят  
дві тисячі 

грн.)

червень

Послуги їдалень,в т.ч. 
(56.29.20-00.00)

2240

99000 
(дев'яносто 

дев'ять тисяч 
грн.)

червень

Послуги щодо монтування  
звуку (59.12.11-00.00)

2240
99000(дев'яно

сто дев'ять 
тисяч грн.)

березень

Послуги щодо записування 
звуку (59.20.12-00.00)

2240
18000 

(вісімнадцять 
тисяч грн.)

березень



Послуги щодо 
радіомовлення (66.10.11-
00.00)

2240

33288 
(тридцять три 
тисячі двісті 
вісімдесят 
вісім грн.)

червень

Послуги проводового 
електрозв'язку (61.10.11-
00.00)

2240

21143 
(двадцять 

одна тисяча 
сто сорок три 

тисячі грн.)

березень

Послуги зв'язку 
інтернетом(61.10.41-00.00)

2240
30600(тридця

ть тисяч 
шістсот грн.)

березень

Послуги щодо оброблення 
даних (63.11.11-00.00)

2240
7000 (сім 

тисяч грн.)
березень

Послуги щодо грошового 
посередництва, інші 
(64.19.30-00.00)

2240
545 (п'ятсот 
сорок п'ять 

грн.)
березень

Послуги інженерні (71.12.16-
00.00)

2240

37174,4(тридц
ять сім тисяч 
сто сімдесят 

чотири грн.40 
коп.)

червень

Світлове забезпечення     ( 
71.12.19-00.00)

2240

29000 
(двадцять 

дев'ять тисяч 
грн.)

березень

внесення 
змін 
дов.№45 
від 
05.06.2015

Послуги фотографічні, інші 
(74.20.39-00.00)

2240
1800 (одна 

тисяча 
вісімсот грн.)

березень

внесення 
змін 
дов.№45 
від 
05.06.2016

Послуги професійні, 
технічні та комерційні 
(74.90.20-00.00)

2240

21493(двадця
ть одна 
тисяча 

чотириста 
дев'яносто 

три грн.)

липень

Послуги допоміжні 
комбіновані щодо різних 
об'ктів (81.10.10-00.00)

2240

70753(сімдеся
т тисяч сімсот 
п'ятдесят три 

грн.)

березень

внесення 
змін 
дов.№45 
від 
05.06.2016

Послуги щодо очищування, 
інші (81.29.11-00.00)

2240
5820(п'ять 

тисяч вісімсот 
двадцять грн.)

березень



Послуги охорони(84.24.19-
00.00)

2240

98543,18(дев'
яносто вісім 
тисяч п'ятсот 

сорок три 
грн.18 коп.)

березень

Обробка дахів (84.25.11-
00.00)

2240
22000(двадця
ть дві тисячі 

грн.)
червень

Послуги пожежних служб 
(84.25.19-00.00)

2240
6240(шість 
тисяч двісті 
сорок грн.)

червень

Послуги артистів-
виконавців (90.01.10-00.00)

2240
57000(п'ятдес
ят сім тисяч)

березень

Послуги допоміжні щодо 
виконавського мистецтва 
(90.02.11-00.00)

2240

93000 
(дев'яносто 
три тисячі 

грн.)

березень

Оренда сценічного 
обладнання (90.02.19-
00.00)

2240
16000 

(шістнадцять 
тисяч грн.)

березень

Послуги, пов'язані з 
закладами культурно-
мистецької призначеності 
(90.04.10-00.00)

2240
72800(сімдеся

т дві тисячі 
вісімсот грн.)

березень

Послуги, пов'язані  з 
використанням спортивних 
споруд (93.11.10-00.00)

2240

25000 
(двадцять 
п'ять тисяч 

грн.)

березень

Послуги розважальні, інші 
(93.29.21-00.00)

2240
44000 (сорок 
чотири тисячі 

грн.)
травень

Ремонтування комп'ютерів і 
периферійного 
устатковання (95.11.10-
00.00)

2240
9700(дев'ять 
тисяч сімсот 

грн.)
березень

Послуги індивідуальні, інші 
(96.09.19-00.00)

2240

74000 
(сімдесят 

чотири тисячі 
грн.)

березень

Поточний ремонт філії №1 2240

99452 
(дев'яносто 

дев'ять тисяч 
чотириста 

п'ятдесят дві 
грн.)

липень

поточний ремонт вікон філії 
№8

2240
15000 

(п'ятнадцять 
тисяч грн.)

липень
додаткові 
кошти (дов. 
№ 18 від 
26.03.2015)



поточний ремонт вікон філії 
№5

2240
8000 (вісім 
тисяч грн.)

червень
додаткові 
кошти (дов. 
№ 18 від 
26.03.2015)

поточний ремонт 
комп'ютерного класу 

2240
14000 

(чотирнадцят
ь тисяч грн.)

червень
додаткові 
кошти (дов. 
№ 30 від 
08.05.2015)

Виготовлення водних 
паспортів

2240

20760 
(двадцять 

тисяч сімсот 
шістдесят 

грн.)

червень
додаткові 
кошти (дов. 
№ 42, 43 від 
05.06.2015)

Кредиторська 
заборгованість за 2014 рік

2240

86754,37 
(вісімдесят 
шість тисяч 

сімсот 
п'ятдесят 

чотири грн.37 
коп.)

лютий

Всього по КЕКВ 2240 1694046

Пара та гаряча 
вода(35.30.12-00.00)

2271

25927,34 
(двадцять 
п'ять тисяч 
дев'ятсот 

двадцять сім 
грн.34 коп.)

березень

Всього по КЕКВ 2271 25927,34

Вода питна (36.00.11-00.00)

2272

7024,55(сім 
тисяч 

двадцять 
чотири  грн.55 

коп.)

березеь

Послуги каналізації 37.00.11-
00.00)

2272

6432,45(шість 
тисяч 

чотириста 
тридцять дві 
грн.45 коп.)

березеь

Всього по КЕКВ 2272 13457

Електрична енергія 
(35.11.10-00.00)

2273

36206,59 
(тридцять 

шість тисяч 
двісті шість 
грн.59 коп.)

березень

Всього по КЕКВ 2273 36206,59

Розподіляння 
газоподібного палива 
трубопроводами (35.22.10-
00.00)

2274

18215 
(вісімнадцять 

тисяч двісті 
п'ятнадцять 

грн.)

березень

Всього по КЕКВ 2274 18215



Вугілля кам'яне (05.10.10-
00.00)

2275

14251(чотирн
адцять тисяч 

двісті 
п'ятдесят 
одна грн.)

липень

Деревина паливна (02.20.14-
00.00)

2275
679 (шістсот 

сімдесят 
дев'ять грн.)

липень

Всього по КЕКВ 2275 14930

Послуги освітянські, інші 
(85.59.19-00.00)

2282

8380 (вісім 
тисяч триста 

вісімдесят 
грн.) травень

Всього по КЕКВ 2282 8380

Послуги щодо страхування 
життя  (65.11.10-00.00)

2730

2500 (дві 
тисячі  п'ятсот 

грн.) листопад
Всього по КЕКВ 2730 2500

Послуги щодо стягування 
платежів (82.91.12-00.00)

2800

1100 (одна 
тисяча сто 

грн.) березень
Всього по КЕКВ 2800 1100

Книжки друковані (58.11.12-
00.00)

3110

74900 
(сімдесят 

чотири тисячі 
дев'ятсот грн.) березень

Комп'ютери та 
обчислювальні машини 
(26.20.11-00.00) 3110

29000(двадця
ть дев'ять 
тисяч грн.) серпень

Комп'ютери та 
обчислювальні машини 
(26.20.11-00.00)

3110

31000 
(тридцять 

одна тисяча 
грн.)

червень, 
серпень

додаткові 
кошти (дов. 
№31 від 
08.05.2015, 
№46 від 
05.06.2015)

Телевізор (26.40.34-60.00)
3110

8000 (вісім 
тисяч грн.) серпень

Проектор (26.70.16-00.00)
3110

8000 (вісім 
тисяч грн.) серпень

Екран проекційний 
(26.70.17-00.00)

3110

3500 (три 
тисячі п'ятсот 

грн.) серпень

Ниткошвацький апарат 
(28.99.11-10.00)

3110

3500 (три 
тисячі п'ятсот 

грн.) вересень

Музичні інструменти 
(32.20.13-40.00)

3110
200000 (двісті 

тисяч грн.) серпень



Музичні інструменти 
(32.20.13-40.00)

3110

95196 
(дев'яносто 
п'ять тисяч 

сто 
дев'яносто 
шість грн.)

червень, 
серпень

додаткові 
кошти (дов. 
№32 від 
08.05.2015, 
дов.№47 
від 
05.06.2015)

Багатофункціональний 
пристрій

3110

11900 
(одинадцять 

тисяч 
дев'ятсот грн.)

червень, 
серпень

додаткові 
кошти (дов. 
№32 від 
08.05.2015, 
дов.№47 
від 
05.06.2015)

Навчальні видання (книги)

3110
7000 (сім 

тисяч грн.) травень

додаткові 
кошти (дов. 
№20 від 
26.03.2015)

Мультімедійний комплект і 
сканер

3110

21000 
(двадцять 

одна тисяча 
грн.) червень

додаткові 
кошти (дов. 
№32 від 
08.05.2015)

Кредиторська 
заборгованість за 2014 рік

3110

23176 
(двадцять три 

тисячі сто 
сімдесят шість 

грн.) лютий
Всього по КЕКВ 3110 516172
капітальний ремонт 
приміщення  і будівлі  ДМШ 
№1 3132

130000 (сто 
тридцять 

тисяч грн.) червень

Роботи покрівельні по ДХШ 3132
70000 

(сімдесят 
тисяч грн.)

липень

Всього по КЕКВ 3132 200000
Разом: 3241451,93

конкурсних торгів             (підпис)                                                        (ініціали та прізвище)

М.П.

конкурсних торгів                                        (підпис)                                                        (ініціали та прізвище)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.06.2015 №9

Голова комітету з                     _____________________                               Л.М.Пєхова

Секретар комітету з              ______________________                              Г.В.Дудкіна                


